DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
pentru evenimentul: BRM 400 km Cupa Randonneurs Sibiu 29 august 2020
Subsemnatul __________________________________________________________, născut
la data de ___ / ___ / ________, în localitatea ______________________ / județul _______________,
domiciliat în localitatea ___________________, str. _______________________________________
nr. ______, bl. _______, sc. ______, ap. ______, judeţul / sectorul ____________________________,
identificat cu C.I. / B.I. seria ______ nr. ______________, CNP __________________________, cu
vârsta (împlinită până în ziua turei) de _______ ani, telefon _______________________________,
adresă de email _______________________________________, declar prin aceasta că doresc să
particip la BRM

400 km Cupa Randonneurs Sibiu, din data de 29 august 2020, conform

regulamentului evenimentului şi a prezentei declaraţii. Cunosc si voi respecta toate prevederile si
restrictiile impuse de autoritatile romane referitoare la starea de alerta/urgenta generata de COVID 19
Menţionez că sunt informat în legătură cu riscurile care sunt legate de participarea la acest
eveniment, care se desfaşoară pe un drum public, fără circulaţie închisă. Sunt de acord cu aceste
condiţii şi în cazul implicării mele într-un accident survenit în timpul concursului, cât şi în eventuala
defectare a bicicletei, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul respectiv şi nu voi
pretinde organizatorului nici un fel de daune pentru acesta.
Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele:
- datele de mai sus sunt exacte;
- sunt apt din punct de vedere medical pentru această tură;
- am pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare participării la acest eveniment;
- sunt asigurat medical, în eventualitatea unui accident;
- cunosc implicaţiile juridice ale participării la acest eveniment şi îmi asum întreaga
răspundere, în cazul unui accident;
- am fost informat şi mi-am însuşit atenţionarea că, pe unele porţiuni de şosea, traficul poate să
fie ridicat şi, ca urmare, voi merge cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului public;
- voi respecta în totalitate regulile Codului Rutier românesc, aflat în vigoare, în ceea ce
priveşte deplasarea cu bicicleta pe un drum public;
- sunt dotat cu o bicicletă care se află într-o bună stare de funcţionare şi posed echipamentul de
protecţie necesar unui asemenea eveniment, inclusiv cască de protecţie şi vestă reflectorizantă.

Sibiu
Semnătura şi numele în clar
____________

